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XIè CONVENI COL·LECTIU DE CENTRES 
D'ENSENYAMENT PRIVAT DE RÈGIM 

GENERAL O ENSENYAMENT REGLAT SENSE 
CAP NIVELL CONCERTAT O SUBVENCIONAT

El Conveni, que tindrà una vigència de tres anys, fins al 31 de 
desembre de 2023, estableix un increment salarial del 1,5% des de 
l'1 de setembre de 2021; del 2% per a 2022 i del 2% en 2023.

CCOO considera que, a diferència del que va ocórrer en el Xè 
Conveni Col·lectiu que no vàrem signar, en aquesta ocasió no 
existeixen elements que representin una reculada sobre els drets 
laborals de les persones treballadores. El nou text recull les 
sentències de l'Audiència Nacional i del Tribunal Suprem (resultat 
de les demandes interposades per CCOO) respecte a les limitacions 
dels contractes per obra i servei, i permet introduir noves millores 
socials consolidant les ja existents.

El passat 17 de desembre, CCOO va signar el XIè Conveni Col·lectiu, al 
costat de la resta d'organitzacions sindicals d'àmbit estatal, després de 
sotmetre'l a consulta amb les nostres bases i ser ratificat, d'aquesta 
manera, el preacord subscrit una setmana abans.

Es regulen i s'amplien els supòsits d'absències justificades, incloent 
nous permisos retribuïts; s'estableix una nova excedència amb reserva 
de lloc de treball per a víctimes de violència de gènere; es preveu la 
creació d'una comissió tècnica on es treballaran aspectes tan 
importants com la jornada; s'inclou la possibilitat d'acumular la 
jubilació parcial i es millora la redacció de l'article que regula la 
vigilància de menjador i el transport.

La decisió que CCOO va prendre en el seu moment de denunciar en 
solitari el Xè Conveni Col·lectiu per a iniciar negociacions ha permès 
que hi hagi increments salarials per a 2021, 2022 i 2023, i que s'avanci 
en la consecució de millores sense haver de realitzar concessions al 
banc patronal.




